ELDER KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA BAŞVURU FORMU
I. Basit kimlik ve iletişim bilgilerinizi giriniz:
Adı
Soyadı
Telefon Numarası
T.C. Kim. Numarası
E-Posta Adresi :
Adresi

:
:
:
:
:
II. ELDER ile olan ilişkinizi belirtiniz:

☐ Dernek Üyesi Elektrik Dağıtım Şirketi Çalışanı/Temsilcisi
☐ ELDER Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi Sınav Başvurucusu
☐ Ziyaretçi
☐ Diğer (lütfen belirtiniz)/Dernek ile iletişimde olduğunuz;
Bölüm :
Konu :

☐ Eski Çalışan/Çalışılan Dönem:
☐ İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaştım/Tarih:
III. KVKK’nun 11’inci maddesi uyarınca talebinizi aşağıda belirtiniz:
Talep No
:
Talep Konusu :
Seçiminiz (Lütfen talebinizin yanına X işareti koyunuz)
1. Derneğin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. ☐
2. Eğer Dernek hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep
ediyorum. ☐ KVKK Md.11/1(c)
3. Eğer kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü
kişileri bilmek istiyorum. ☐ KVKK Md.11/1(ç)
4. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini
istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız ve doğru ve
tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi,
ikametgâh, vb) ☐ KVKK Md.11/1(d)
5. Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede
kişisel verilerimin silinmesini talep ediyorum. ☐ KVKK Md. 11/1(e)
6. Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 4) aktarıldığı üçüncü
kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi
"Seçiminiz" alanına yazınız, doğru ve tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ek olarak
gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, vb) ☐ KVKK Md.11/1(f)
7. Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (5 numaralı Talep)
ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini talep
ediyorum. ☐

8. Dernek tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu
sonuca itiraz ediyorum. Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu "Seçiminiz"
alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz. ☐ KVKK Md.11/1(g)
9. Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini
talep ediyorum. Kanuna aykırılığa konu olan hususu "Seçiminiz" alanına yazınız ve
destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın
tutarını gösteren belgeler, vb) ☐ KVKK Md.11/1(h)
IV. Dernek tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini belirtiniz.

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.
☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
☐ Bizzat elden teslim almak istiyorum.
Dernek, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak 3. kişilerle paylaşımının önüne geçilebilmesi ve kişisel
verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimliğinizi tevsik edici bilgi ve belge talep etme hakkını
haizdir.
Kişisel Veri İlgili Kişisinin:
Adı-Soyadı
İmzası

:
:

Tarih

: …/…/202…

